Leer- werkplek (dagbesteding)/stageplek
Weer of geen weer: Wij zijn altijd buiten! En daar houden we van! Net als van hard werken, de voeten in de
klei en de neus in de wind. Samen maken we mooie dingen en zorgen we dat de plekken waar we werken
ook mooi en veilig blijven.
En het leuke is: we zijn op zoek naar een

collega Groenteam
We werken op verschillende plekken. Op maandag en woensdag onderhouden we het erf van een manege
en helpen we soms in de stallen. Op dinsdag zijn we op een boerderij in de moestuin en het bos bezig en
op donderdag en vrijdag onderhouden we de tuinen van de kinderopvangvestigingen van Bzzzonder. Dat
houdt in dat we veel aan het grasmaaien, snoeien, vegen en wieden zijn. Maar we maken ook zandbakken,
glijbanen, konijnenweides, insectenhotels en omheining van wilgentakken.
We werken in een klein en gezellig team. Iedereen werkt naar zijn eigen vermogen en kwaliteiten. Op deze
manier draagt iedereen een steentje bij aan Bzzzonder Leven en is iedereen voldaan na een dag buiten
werken. Er is altijd begeleiding aanwezig!
Het Groenteam is elke werkdag aan het werk. Jij en je team zijn er vaak tot 16.00 uur, maar een dagdeel
werken kan ook. Je leest het al: je werkt in een team en het is fijn als je dat ook goed kunt. Samenwerken
en samen optrekken is belangrijk. We stellen samen een stappenplan met je op, zodat je steeds beter wordt
in je werk. Omdat je op een locatie werkt waar ook kinderopvang wordt geboden moet je een VOG
aanvragen en je inschrijven in het personenregister Kinderopvang.
Bzzzonder Leven biedt werkplekken en dagbestedingsplekken voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt die op een reguliere werkplek niet tot hun recht komen. De kernwaarden zijn: denken in
mogelijkheden, iedereen is welkom en werken vanuit je hart. Dat is wat je merkt tijdens het werk!

Lijkt dit je leuk? Dan maken we graag kennis. Kunnen we gelijk even onze krachten meten ;-). Stuur een mailtje naar
bzzzonderleven@bzzzonder.nl
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Levi want hij zet zich
zijn collega’s toe.”
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Lijkt dit je leuk? Dan maken we graag kennis. Kunnen we gelijk even onze krachten meten ;-). Stuur een mailtje naar
bzzzonderleven@bzzzonder.nl

